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Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. 

IČO: 26931818 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

psycholog/psycholožka manželské a rodinné poradny  

 

Druh práce a její charakteristika 

- pracovní zařazení dle §116a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 
- výkon práce v sociální službě odborné sociální poradenství § 37, odst. 4 zákona o sociálních 

službách 

Místo výkonu práce: Hodonín 

Druh pracovního výkonu: Pracovní poměr na dobu neurčitou s úvazkem 0,5 (poloviční pracovní úvazek) 
s výhledem jeho navýšení  

Předpokládaný nástup: co nejdřív, případně po dohodě 

Požadavky a předpoklady:  

- odbornost dle §115, odst. 1, písm. e) a dle § 116a dle zákona č. 108/2006 Sb.  
- znalost práce na PC (MS Word, Excel a Outlook, internet) 
- řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič) 
- trestní bezúhonnost 
- vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresu a psychická vyrovnanost 
- výborné komunikační dovednosti, empatie, umění naslouchat 
- samostatnost, kreativita 
- motivace pro práci v sociálních službách, zájem o obor a ochota dále se v něm vzdělávat 

 

Výhodou:  

- praxe v oboru  
- znalost prostředí sociálních služeb v ORP Hodonín 

 

Nabízíme:  

- nástupní mzda od 14.000,- Kč 
- průběžné finanční motivační ohodnocení  
- metodické vedení, podporu při vzdělávání se v oboru  
- zajímavou a pestrou práci 
- pružnou pracovní dobu  
- výhledové navýšení pracovního úvazku  

 

Požadované doklady: 

- Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  
- Kopie dokladů o absolvovaných oborových kurzech 
- Strukturovaný životopis uchazeče včetně údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných 

znalostech a dovednostech, telefonický a e-mailový kontakt 
- Motivační dopis v rozsahu maximálně jedné normostrany,  
- Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběrového řízení ve smyslu 

zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  
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Přihlášky včetně dokladů zasílejte do úterka 11.9.2018 včetně poštou nebo osobně (rozhodující je podací 
datum razítka pošty) na adresu:  

Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.  
Skácelova 2/2711, 695 01 Hodonín 
Obálku označte nápisem „Výběrové řízení“ 
 

Vyhlašovatel výběrového řízení nebude poskytovat žádné telefonické informace. 

Vybraní uchazeči, kteří splní uvedené požadavky, budou prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu 
pozváni k ústnímu pohovoru 

 

 

V Hodoníně dne 28.8.2018 

 

Mgr. Veronika Zubalíková 

ředitelka  

 

 


